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ความเปน็มา 

 

  ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุก
แห่งต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้การก ากับของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 -๒๕65)  ซึ่งเป็นแผนระยะ
กลางเพื่อเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี โครงการ/กิจกรรมและผลผลิตของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  รวมถึง
นโยบายของมหาวิทยาลัย  
  บัดนี้ได้เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการประสานและติดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ได้จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยรามค าแหง และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพื่อให้การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและมีความชัดเจน
ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการทบทวนปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัย ต่อไป 
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• มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนวิสัยทัศน์ 

• ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมปรัชญา 

• พัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่
แบบจ ากัดจ านวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจิตส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปณิธาน 

• ซื่อสัตย์  จริงใจ  โปร่งใส  ยุติธรรม  และภักดีต่อองค์กรค่านิยมองค์กร

• ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมอัตลักษณ์

• มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจ ากัดจ านวนเอกลักษณ์
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• 1. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษาหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษา
เพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม                                                                
2. สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้และบริการทางด้านสุขภาพแก่สังคม                                                               
3. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์                                                                                              
4. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม และประชาชน     
เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืน

• 5. สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                                               
6. ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

พันธกิจ
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

 ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการ
เส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ยุ ท ธศ าส ต ร์ ก า รส ร้ า ง
โอกาส ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรม และลดความเหลื่ อมล้ าใน
สังคม 

 ยุท ธศาสตร์ด้ านการสร้าง
โอกาส และความเสมอภาคทาง
สังคม 

 ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการ
สร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 ยุ ท ธศ าส ต ร์ ด้ าน ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน 

  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ใน
ภ าค รั ฐ  ก ารป้ อ งกั น ก ารทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

 ยุท ธศาสตร์ด้ านการ
พัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์ / 6 เป้าประสงค์ / 15 กลยทุธ ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพ่ืออาชีพ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุน ให้เห็นคุณค่าศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการชี้น า ป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๘ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือ่มล้ าในสังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
1. ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแลว้มี
งานท าตรงตามความต้องการของผู้ใชส้ามารถสรา้งงานด้วย
ตนเอง 
2. ส่งเสรมิการอนุรักษ์ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย และเชิดชสูถาบันหลักของชาติ 
3. เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสขุภาพเพื่อ
การศึกษาและวิจัยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1. เยาวชน ประชาชน เข้าถงึบริการทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 
 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู ้และ     
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
(เชิงสาธารณะและเชงิเศรษฐกิจ) 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
1. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ 
4. ส่งเสรมิสนับสนุน ให้เห็นคุณค่าศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
5. พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสรา้งสุขภาพเชิงรุก 

1. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษา 
2. ส่งเสรมิการจัดบริการวิชาการแก่สงัคมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแขง็การวิจัย
และงานสร้างสรรค ์
2. ส่งเสรมิการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถา่ยทอด
เทคโนโลยี) 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
2. ส่งเสรมิการชี้น า ป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
4. ส่งเสรมิให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสีย่งและการ
ควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลยั 
5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
6. ส่งเสรมิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต 
1. โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
2. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 
3. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
4. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
6. โครงการเทิดพระเกียรติ ส่งเสริมศาสนา ประเพณีไทย และ
ภูมิปัญญาไทย 
7. โครงการบูรณาการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกับการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัย 
8. โครงการจัดท าหลักสูตรแพทยศาสตร์ 
 

1. โครงการประชาสมัพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ทุก
ระดับการศึกษา  
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน  
3. โครงการบริการวิชาการของมหาวทิยาลัยโดย
ความร่วมมือระหวา่งคณะ  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย  
2. โครงการจัดระบบให้ค าปรึกษานักวิจัยฯ 
3. งานวิจัยนวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
4. งานวิจัย นวัตกรรม และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะและทักษะ
สูงขึ้น (สายวชิาการและสายสนับสนุน) 
2. โครงการเสริมสร้างองค์กรสีขาว 
3. โครงการชี้น าป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม 
4. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5. โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
6. โครงการประหยัดสาธารณูปการในมหาวิทยาลัย  
7. การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปการเป็นไปตามระเบียบ 
8. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ระดับคณะและ
หน่วยงานสนับสนุน 
9. การะประเมินคุณภาพการให้บริการด้านการประเมิน ISO 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๙ 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1         
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์         
เป้าประสงค์ที่ 1         
ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษา 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ ระดับ 3.60       
แล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของผู้ใช้สามารถ ผู้ส าเร็จการศึกษา        
สร้างงานด้วยตนเอง         
กลยุทธ์ที่         
1 พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 1 หลักสูตรได้มาตรฐาน ร้อยละ 100.00 1 โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร 1 หลักสูตรได้มาตรฐาน ร้อยละ 100.00 - (2.00) - กองบริการการศึกษา 
มาตรฐานหลักสูตร  ของหลักสูตรท้ังหมด   ของหลักสูตรท้ังหมด   - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
        - คณะ 
        - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
         
2 พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 100.00 1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 15,445 คน 187.82 183.57 - คณะ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ของเป้าหมายท่ีก าหนด  2 ร้อยละของจังหวัดท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 100.00   - สถาบันคอมพิวเตอร์ 
     ของจ านวนจังหวัด   - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
         
 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบ ร้อยละ 73.00 1 โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรี 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 73.00 -   
 อาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ของเป้าหมายท่ีก าหนด ได้งานท าหรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ของเป้าหมายท่ีก าหนด   - คณะ 
      (จากผู้กรอกแบบสอบถาม)  0.07 - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
           
 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ ระดับ 3.60 1 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ 3.60 -  - กองแผนงาน 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา  ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา      
         
3 พัฒนาและส่งเสริมกจิการนักศึกษาและบูรณาการ 1 นักศึกษาท่ีร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 70.00 1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมกจิการนักศึกษา 1 นักศึกษาท่ีร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึน ร้อยละ 70.00 - 19.08 - กองกิจการนักศึกษา 
เพื่ออาชีพ เพิ่มข้ึนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ของผู้เข้าร่วมโครงการ  และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ของผู้เข้าร่วมโครงการ   - คณะ/สถาบันฯ 
        - สาขาวิทยบริการฯ 
        - กองงานวิทยาเขตบางนา 
เป้าประสงค์ที่ 2         
ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบสานประเพณี 1 โครงการท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.00       
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบัน หรือท าให้เห็นประโยชน์ ของเป้าหมายท่ีก าหนด       
หลักของชาติ คุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรม        
กลยุทธ์ที่         
1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นคุณค่าศิลปะ และ 1 โครงการท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ 90.00 1 โครงการเทิดพระเกียรติ ส่งเสริมศาสนา 1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะ ร้อยละ 90.00 - 2.05 - สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ หรือท าให้เห็นประโยชน์ คุณค่าของศิลปะ ของเป้าหมายท่ีก าหนด ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรม เห็นประโยชน์ คุณค่าของศิลปะ ของผู้เข้าร่วมโครงการ   - สาขาวิทยบริการฯ 
 และวัฒนธรรม   และวัฒนธรรม     
         

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๑๐ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค/์กลยทุธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
 

ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2564 หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

แผน่ดนิ รายได ้
 2 โครงการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการ ร้อยละ 90.00 2 โครงการบูรณาการด้านศิลปะ  1 จ านวนโครงการท่ีมีการบูรณาการด้านศิลปะ  และวัฒนธรรม ร้อยละ 90.00   - คณะ 
 ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน ของเป้าหมาย และวัฒนธรรมร่วมกับการเรียน ร่วมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย  - 0.57 - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
 หรืองานวิจัย ท่ีก าหนด การสอนหรืองานวิจัย 2. ผลงานของนักศึกษาหรือผลงานวิชาการ/วิจัยของอาจารย์ ร้อยละ ๑๐0.00    
    ท่ีเป็นผลจากการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม (อย่างน้อย 1     
    ร่วมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย ช้ิน ต่อโครงการ)    
         
เป้าประสงค์ที่ 3         
เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ 1 การจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์แล้วเสร็จ  4 ข้ันตอน       
การศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ         
กลยุทธ์ที่         
1 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 1 การจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์แล้วเสร็จ 5 ข้ันตอน 4 ข้ันตอน 1 โครงการจัดท าหลักสูตร 1 ผลส าเร็จของแผนด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 ข้ันตอน - 10.00 - คณะกรรมการด าเนินการ 
    ข้ันตอนท่ี 1 จัดต้ังคณะกรรมการ   แพทยศาสตร์     จัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ 
    ข้ันตอนท่ี 2 จัดท าหลักสูตร        
    ข้ันตอนท่ี 3 เสนอมหาวิทยาลัย        
    ข้ันตอนท่ี 4 ผ่านสภามหาวิทยาลัย        
    ข้ันตอนท่ี 5 เสนอ สป.อว.        
         
 2. ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพ 190 คน 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1. จ านวนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 190 คน - - - รธก.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    (ใช้งบประมาณจากยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 กิจกรรมจัดการเรียน    - คณะวิทยาศาสตร์ 
    การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต)    (แพทย์แผนไทย, รังสีเทคนิค) 
        - คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
        - คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2         
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม         
เป้าประสงค์ที่ 1         
เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา  1 ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีมีต่อการสร้างโอกาส ร้อยละ 70.00       
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย        
กลยุทธ์ที่         
1 สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 1 นักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 96.00 1 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัคร 1 นักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา 43,165 คน   - งานประชาสัมพันธ์ 
  ของเป้าหมาย นักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา     - คณะ 
  ท่ีก าหนด      - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
      - 7.45 - สาขาวิทยบริการฯ 
         
 2 ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีมีต่อการสร้างโอกาส ร้อยละ 70.00  1 ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีมีต่อการสร้างโอกาส ร้อยละ 70.00   - งานประชาสัมพันธ์  
 ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย   ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย     
         
2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสรา้ง 1 โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน ร้อยละ 75.00 1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1 โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน ร้อยละ 75.00 - 0.75  - คณะ 
ความเข้มแข็งและยั่งยืน หรืองานวิจัย ของเป้าหมาย  ของหน่วยงาน  หรืองานวิจัย     - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
  ท่ีก าหนด  2 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมท่ีผู้เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ร้อยละ 35.00 - (0.50)  - คณะ 
    ต่อจ านวนโครงการท้ังหมด     



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๑๑ 
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค/์กลยทุธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
 

ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2564 หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

แผน่ดนิ รายได ้
 2 ชุมชนหรือองค์กรมีความเข้มแข็งสามารถ 1 แห่ง 1 โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 1 โครงการบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/ ร้อยละ 85.00   - คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 
 พัฒนาให้เกิดประโยชนต่อชุมชน/สังคมและ  โดยความร่วมมือระหว่างคณะ (สาขาลพบุรี) สังคมและผู้ด้อยโอกาสท่ีได้เข้าร่วมโครงการ  - 1.00 - คณะ  
 สร้างเครือข่ายด้วยตนเอง   2 ชุมชนหรือองค์กรมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาให้เกิด 1 แห่ง   - สถาบันการศึกษานานาชาติ 
    ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและสร้างเครือข่ายด้วยตนเอง    - สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี 
         
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3         
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม         
เป้าประสงค์ที่ 1         
ผลการวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ร้อยละ 25.00       
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) สิ่งประดิษฐ์ท่ีน าไปพัฒนาการเรียนการสอน ของผลงานท่ีแล้วเสร็จ       
 หรือมีผลเชิงเศรษฐกิจ–สังคม        
กลยุทธ์ที ่         
1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง การวิจัย 1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึนและ ร้อยละ 70.00 1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ  1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึน ร้อยละ 70.00 -  - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และงานสร้างสรรค์ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ของผู้เข้าอบรม อาจารย์และ นักวิจัย    ของผู้เข้าอบรม    
         
 2 ผลส าเร็จของการจัดระบบให้ค าปรึกษา ร้อยละ 90.00 1 โครงการจัดระบบให้ค าปรึกษานักวิจัยฯ 1 ผลส าเร็จของการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 90.00 -  - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 นักวิจัยฯ ของแผนด าเนินงาน    ของแผนด าเนินงาน    
       (7.77)  
2 ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ร้อยละ 25.00 1 งานวิจัย นวัตกรรมและสร้างสรรค์ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ท่ี ร้อยละ 25.00    - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี) สิ่งประดิษฐ์ท่ีน าไปพัฒนาการเรียนการสอน ของผลงานท่ีแล้วเสร็จ สิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างองค์ความรู้  น าไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือมีผลเชิงเศรษฐกิจ-สังคม ของผลงานท่ีแล้วเสร็จ   - คณะ 
 หรือมีผลเชิงเศรษฐกิจ–สังคม  2 งานวิจัย นวัตกรรมงานและสร้างสรรค์ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ท่ี ร้อยละ 20.00 -  - สถาบันวิจัยสัตว์ฯ 
   สิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  น าไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือมีผลเชิงเศรษฐกิจ-สังคม ของผลงานท่ีแล้วเสร็จ   - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
         
         
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4         
การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ         
เป้าประสงค์ที่ 1         
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของ 1.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 86 คะแนน       
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ        
 ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จาก ป.ป.ช.        
กลยุทธ์ที ่         
1 พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทซื่อสัตย์และภักดี 1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึน ร้อยละ 70.00 1 โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึนและสามารถน าไป ร้อยละ 70.00 - 20.82 - กองบริการการศึกษา 
ต่อองค์กร และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ของบุคลากรท่ีเข้าร่วม ให้มีสมรรถนะและทักษะสูงข้ึน  ปฏิบัติได้จริง ของบุคลากรท่ีเข้าร่วม   - กองการเจ้าหน้าท่ี 
   (สายวิชาการและสายสนับสนุน)     - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        - สถาบันคอมพิวเตอร์ 
        - กองกิจการนักศึกษา 
         
 2 ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย 86 คะแนน 1 โครงการเสริมสร้างองค์กรสีขาว 1  ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จาก ป.ป.ช. 86 คะแนน - 0.02 - ฝ่ายธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ 
 รามค าแหงจาก ป.ป.ช.       - ส านักงานบริหารความเสี่ยงฯ 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๑๒ 
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค/์กลยทุธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

 
ค่าเป้าหมาย 

 

โครงการ/กิจกรรม 
/ผลผลติ 

ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2564 หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  

 
แผน่ดนิ รายได ้

2 ส่งเสริมการช้ีน าป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม 1 ค่าเฉลี่ยต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ ระดับ 3.65 1 โครงการช้ีน าป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม 1 ค่าเฉลี่ยต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ ระดับ 3.65 - 1.00 - คณะกรรมการด าเนินงาน 
        โครงการช้ีน าฯ 
         
         
3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1 ความส าเร็จของโครงการและการน ามาใช้ 3 โครงการ 1 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ความส าเร็จของโครงการและการน ามาใช้ 3 โครงการ - 10.00 - คณะกรรมการเทคโนโลยี 
 ประโยชน์ได้   ประโยชน์ได้    สารสนเทศฯ 
         
4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้านการบริหาร 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มข้ึนและ ร้อยละ 70.00 1 โครงการหลักการบริหารความเสี่ยงและหลักธรรมภิบาล 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มข้ึนและ ร้อยละ 70.00    
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง   สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง     
   2 โครงการติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงฯ  1. ร้อยละของจ านวนหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  ร้อยละ 70.00 - 0.20 - ส านักงานบริหารความเสี่ยงฯ 
   ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามค าแหง รามค าแหง ด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงฯ     
    ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามค าแหง     
         
5 พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทาง 1 ค่าเฉลี่ยการลดปริมาณการใช้สาธารณูปการเมื่อเทียบกับ ร้อยละ 4.00 1 โครงการประหยัดสาธารณูปการในมหาวิทยาลัย 1 โครงการประหยัดสาธารณูปการในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4.00   - กองอาคารสถานท่ี 
หลักธรรมาภิบาล ปีท่ีผ่านมา (ไฟฟ้า, ประปา, น้ ามันเช้ือเพลิง)  (ไฟฟ้า, ประปา, น้ ามันเช้ือเพลิง) (ไฟฟ้า, ประปา, น้ ามันเช้ือเพลิง) เมื่อเปรียบเทียบกับ   - กองงานวิทยาเขตบางนา 
     ปี 2563   (ทุกหน่วยงานท่ีสนับสนุน 
        27.94 212.57 นโยบาย) 
         
 2 ร้อยละผลส าเร็จการจัดซื้อจัดจา้งระบบสาธารณูปการ ร้อยละ 100.00 1 การจัดซื้อจัดจา้งระบบสาธารณูปการเป็นไปตามระเบียบ 1 ร้อยละผลส าเร็จการจัดซื้อจัดจา้งระบบ ร้อยละ 100.00   - กองคลัง 
 เป็นไปตามระเบียบ   สาธารณูปการเป็นไปตามระเบียบ     
         

6. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1 ผลการประเมินระดับสถาบัน ระดับดี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระบบ QA ระดับคณะ 1 ผลการประเมินระดับสถาบัน ระดับดี    
   และหน่วยงานสนับสนุน   -   
   2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ 1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้จริง ร้อยละ 65.00     -  ส านักประกันคุณภาพ 
   การศึกษาของบุคลากร  ของผู้เข้าร่วมโครงการ   2.48   การศึกษา 
         
 2 ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมิน ISO ร้อยละ 100.00 1 การประเมินคุณภาพการให้บริการด้านการประเมิน ISO 1 ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมิน ISO ร้อยละ 100.00 -   
         
         
         

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 215.76 479.40  
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งบประมาณตามภารกิจประจ า/พื้นฐาน 
 

   หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจ า/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

    - งบแผ่นดิน 
1. งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร ทุกส่วนราชการ 950.13 1,901.59 - งบรายได ้

- งบรายจ่ายจากรายได้ 
    - งบในก ากับ 

รวม 1,165.89 2,380.99  
 

งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

   หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1. งานบริหารมหาวิทยาลัย/กิจกรรมนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี - 5.25 - เงินรายได้จัดสรรตามระเบียบ 
รวม - 5.25  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,165.89 2,386.24  
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การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕6๓ พ.ศ. ๒๕6๔ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ  

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดประชุมกลุ่มงานแผนเพือ่ถ่ายทอด
และวางแนวทางการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6๔ 

            
งานวิเคราะห ์
และประสาน 
การวางแผน 

กอง 
แผนงาน 

๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและ
ประเมินผลแผนแต่ละตัวชี้วัด 

            
งานวิเคราะห ์
และประสาน 
การวางแผน 

กอง 
แผนงาน 

๓. จัดท ารายงานการตดิตามผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเสนอมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก 

 

           
งานวิเคราะห ์
และประสาน 
การวางแผน 

กอง 
แผนงาน (9 เดือน) (12 เดือน  

ปี 2563) 

(6 เดือน) 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
ด้านประสิทธิผล 

กลยุทธ์   พัฒนาดา้นสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก (1) 
 

กลยุทธ์  สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา (2)                                                                   กลยุทธ์   ส่งเสริมการวิจัย เชิ งบู รณาการเพื่ อน าไปใช้
ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี) (3)                       

กลยุทธ ์
ด้านคุณภาพ 

กลยุทธ์  พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย (1)                    

กลยุทธ์   พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  (1)                                                                        กลยุทธ์   ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (4)      
                         

กลยุทธ์   พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการ
เพื่ออาชีพ (1)                                                         

  

กลยุทธ ์
ด้านประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ เสริมสร้าง      
ความเข้มแข็งและยั่งยืน (2) 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นคุณค่าศิลปะ และ 
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ (1)                                         

 

กลยุทธ์ 
ด้านการพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(3)           

กลยุทธ์  พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย์ และภักดีต่อ
องค์กร (4)                                                                               

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความ 
เส่ียงและการควบคุมภายในทั่วทั้งมร. (4)                                                                                   

กลยุทธ์  ส่งเสริมการชี้น า ป้องกันและแก่ปัญหาของสังคม (4)                                                                                  กลยุทธ์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (4)                                                                            กลยุทธ์  พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทาง 
หลักธรรมาภิบาล (4)                                                                      

หมายเหต ุ ตัวเลข หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

1. ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบสานประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลัก
ของชาติ 
3. เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบรกิารทาง
การศกึษา ระดบัอดุมศกึษาอย่างเสมอภาค 
 

1 . ผ ล งาน วิ จั ย  น วั ต ก รรม  อ งค์ ค ว ามรู้ แ ล ะ          
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 
2. การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อม

ล้ าในสังคม 3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวัตกรรม 4. การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 

เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลักที่มุง่ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ  ตัวเลข หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของมหาวทิยาลยัรามค าแหง (SWOT Analysis) 

(ที่มา : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยรามค าแหง (SWOT Analysis) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563) 
 
 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
    จุดแข็ง (Strengths) 

1. มหาวิทยาลยัมีศักยภาพ กระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา มีนโยบายการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. มหาวิทยาลยัเป็นตลาดวิชาที่มีช่ือเสียง มีระบบการจดัการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับ ท้ังการเรียนการสอนในหลักสตูรและสาขาวิชาชีพเฉพาะแก่ผู้เรียน 

(Pre Degree, นักศึกษาปกติและการศึกษาต่อยอด) 
3. ศิษยเ์ก่ามีจ านวนมากและมีช่ือเสยีง ในหลากหลายสาขาวิชา 
4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสตูรไม่สูงมาก 

    จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. สมาคมศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันยังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและพัฒนามหาวิทยาลัยไม่มากเท่าท่ีควร 
2. ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศยังไมส่ามารถน ามาใช้ในการบริหารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ขาดการบรหิารการใช้ทรัพยากรรว่มกันเพื่อประหยดัต้นทุน (การใช้อาจารย์ การจดัแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

  
2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
    โอกาส (Opportunities) 

1. ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานยอมรับในช่ือเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบและคุณธรรมของบัณฑิต 
2. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
3. สังคมฐานความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการศึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนท าให้ผู้อยู่ในวัยเรียน, วัยท างานและผู้สูงอายุสามารถแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และต่อยอดความรู้ได้ดี 
4. สภาวการณ์ของโรคร้ายแรงปัจจุบัน ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ ามีผลกระทบต่อรายได้ครอบครัว มหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงเป็นทางเลือกที่ดี 

    ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
1. การแข่งขันในระดับอุดมศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศมีสูง อีกทั้งนโยบายของคู่แข่งที่จูงใจให้กับผู้เรยีนโดยไมค่ านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ขาดมาตรฐานและคณุภาพ 
2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการศกึษาของรัฐบาลที่มีแนวโน้มลดลง รวมถึงจ านวนผู้เข้าสู่วัยเรียนท่ีน้อยลงมหาวิทยาลัยจึงต้องรับภาระเพิ่มขึ้น                            
3. กฎ ระเบยีบ และประกาศจากสป.อว. มีความเข้มงวดมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลยั 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 จุดแข็ง   (Strengths)  จุดอ่อน   (Weaknesses) 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
  

ปัจจัยภายนอก 

1. มหาวิทยาลัยมศีักยภาพ กระจายโอกาส สร้างความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา มีนโยบายการส่งเสรมิ
การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. มหาวิทยาลัยเป็นตลาดวิชาที่มช่ืีอเสียง มีระบบการจัด
การศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับ ท้ังการเรียนการสอน
ในหลักสูตรและสาขาวิชาชีพเฉพาะแก่ผู้เรียน (Pre Degree, 
นักศึกษาปกติและการศึกษาต่อยอด) 
3. ศิษย์เก่ามีจ านวนมากและมีช่ือเสียง ในหลากหลายสาขาวิชา 
4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่สูงมาก 
 

1. สมาคมศิษยเ์ก่า และศิษย์ปัจจบุันยังมีบทบาทในการจัดกิจกรรม
และพัฒนามหาวิทยาลัยไมม่ากเทา่ที่ควร 
2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศยังไม่สามารถน ามาใช้ในการบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ขาดการบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประหยดัต้นทุน (การ
ใช้อาจารย์ การจัดแผนแม่บทพัฒนาพ้ืนท่ี และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

โอกาส   (Opportunities) กลยุทธ์  ( S + O ) กลยุทธ์  (  W + O ) 
1. ผู้ใช้บัณฑติและตลาดแรงงานยอมรับในช่ือเสียง คุณภาพ ความอดทนและ
ความรับผิดชอบและคุณธรรมของบัณฑิต 
2. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องส่งเสรมิให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3. สังคมฐานความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรบัการศึกษาและอ านวย
ความสะดวกแก่ผูเ้รียนท าใหผู้้อยู่ในวัยเรียน, วัยท างานและผูสู้งอายสุามารถ
แสวงหาโอกาสในการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและต่อยอดความรู้ได้ด ี
4. สภาวการณ์ของโรครา้ยแรงปัจจุบัน ส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจตกต่ ามี
ผลกระทบต่อรายได้ครอบครัว มหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงเป็นทางเลอืกที่ดี 

1. สรา้งความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศกึษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ 
4. พัฒนาบัณฑติที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
5. พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสรมิสร้างสุขภาพเชิงรุก  
 

1. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
3. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์
ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นคณุค่าศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และ
เชิดชูสถาบันหลักของชาต ิ

ภัยคุกคาม หรือ ข้อจ ากัด   (Threats) กลยุทธ์  ( S + T ) กลยุทธ์  ( W + T ) 
1. การแข่งขันในระดบัอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศมสีูง อีกท้ัง
นโยบายของคู่แข่งที่จูงใจให้กับผู้เรยีนโดยไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ขาด
มาตรฐานและคณุภาพ 
2. การจดังบประมาณสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาลที่มีแนวโน้มลดลง 
รวมถึงจ านวนผู้เข้าสู่วัยเรียนท่ีน้อยลงมหาวิทยาลัยจึงต้องรับภาระเพิ่มขึ้น                           
3. กฎ ระเบียบ และประกาศจากสป.อว. มีความเข้มงวดมากข้ึน ส่งผล

1. พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 
2. ส่งเสริมการชี้น าป้องกันและแกป้ัญหาของสังคม 
3. ส่งเสริมการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   

1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดตี่อองค์กร 
2. ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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กระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลยั 

 

ค าอธิบายวิสัยทัศน ์
   
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคน 
ให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 
1. มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลัก หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านจัดการศึกษาแบบตลาดวิชา                          

ควบคู่แบบจ ากัดจ านวน 
 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษา  หมายถึง การให้ความส าคัญกับโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
ทางการศึกษาแก่ประชาชน ทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในทุกระดับและอาชีพ 
 

3. พัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ขยัน อดทน ทันโลกทันสมัย  
ใช้ทักษะความรู้ในการพัฒนาตนเองและสังคม 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๒๐ 
 

 

ค าอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPIs Dictionary) ของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (เป้าประสงค์) ของแผนปฏบิัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  

รหัสตัวชี้วัด  :  01 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผู้รับผิดชอบ  :  กองบริการการศกึษา, ส านักประกันคณุภาพการศกึษา, คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาติ  

ชื่อตัวชี้วัด หลักสตูรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดได้มาตรฐาน 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด พิจารณาจากหลักสูตรที่สป.อว. รบัทราบหลักสูตรตามกรอบ TQF อย่างเป็นทางการและผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 จาก สป.อว. 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู จัดเก็บปลีะ 1 ครั้ง จากทุกหลักสตูรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนหลักสตูรทีผ่่านการประเมินต่อหลักสตูรทั้งหมด 

หน่วยวัด ร้อยละ  คดิเป็นค่าสัดส่วนร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 จาก สป.อว. จากจ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่เปิดสอน ปีการศึกษา2562 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100.00 ของหลักสูตรทั้งหมด 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  02 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สงป. ผู้รับผิดชอบ  :  คณะ, สถาบันคอมพิวเตอร์, สถาบันการศึกษานานาชาติ 

ชื่อตัวชี้วัด ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด คือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก ทุกประเภทการศึกษา จากหลักสตูรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน                  

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 3 ครั้ง (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา จากหลักสตูรที่ผา่นการประเมินต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

หน่วยวัด 1.  จัดเก็บเชิงปริมาณ จ าแนกตามหลักสูตรและจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาจริง ตามรอบปีงบประมาณ 2564   (1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)                                                                                                                     
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2.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา ตามข้อ 1 มาค านวณคา่ร้อยละจากคา่เป้าหมายของจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมายทีก่ าหนด 

 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  03 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สงป./สป.อว. ผู้รับผิดชอบ  :  คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาติ, กองแผนงาน 

ชื่อตัวชี้วัด ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพเิศษและภาคนอกเวลาที่มีงานท าหรอืมีกิจการของตนเองและมีรายไดป้ระจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเรจ็
การศึกษา 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู จัดเก็บปลีะ 1 ครั้ง จากแบบสอบถามบัณฑติ 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูม้ีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกีย่วข้องภายใน 1 ปี ต่อผูส้ าเรจ็การศึกษาท้ังหมด 

หน่วยวัด คิดเป็นค่าสัดส่วนร้อยละของจ านวนผู้มีงานท าและไมม่ีงานท าจากจ านวนผู้กรอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 73.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด (จากผู้กรอบแบบสอบถาม) 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  04 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผู้รับผิดชอบ  :  กองแผนงาน 

ชื่อตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด การประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ หรือส่วนราชการต่อผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นบณัฑิตจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู จัดเก็บปลีะ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ จ าแนกเป็น 5 ระดับ 
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หน่วยวัด จ านวนรวมจากความถี่ของแต่ละระดับ 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ระดับ 3.60  

 

รหัสตัวชี้วัด  :  05 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผู้รับผิดชอบ  :  กองกิจการนักศึกษา, คณะ, สถาบันฯ, กองงานวิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการฯ 

ชื่อตัวชี้วัด นักศึกษาท่ีร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้ริง (โครงการพัฒนาและส่งเสรมิกิจการนักศึกษา) 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการร่วมโครงการเสร็จสิ้น มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ้น  

(ควรจัดประเมินก่อนและหลังการอบรม) 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู จัดเก็บผลการประเมินโครงการทกุครั้งที่จัด และสรุปรายงานผลค่าเฉลี่ยจากทุกโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม 

หน่วยวัด ร้อยละของการน าผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 70.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  06 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผู้รับผิดชอบ  :  สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ, สาขาวิทยบริการฯ 

ชื่อตัวชี้วัด โครงการที่ก่อให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ หรือท าให้เห็นประโยชน์ คณุค่าของศิลปะ และวัฒนธรรม 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีสถาบันศิลปวัฒนธรรมและคณะจัดท าขึ้น โดยมีบุคลากร นกัศึกษา และประชาชน เข้าร่วมโครงการ เห็นประโยชน์ คณุค่าของศลิปะ            
และวัฒนธรรม 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ และจัดท ารายงานผลปลีะ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม เน้นประโยชน์ คุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรม 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๒๓ 
 

หน่วยวัด ร้อยละของการน าผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 90.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  07 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผู้รับผิดชอบ  :  คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาต ิ

ชื่อตัวชี้วัด โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ ด้านศลิปะ และวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะน าศาสตร์การเรียนการสอนและมีนักศึกษาเขา้ร่วมด าเนนิการให้บริการด้วย และน าผลที่ได้จากโครงการมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน
หรืองานวิจัย 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ และจัดท ารายงานผลปลีะ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการต่อโครงการทั้งหมดของคณะ 

หน่วยวัด ร้อยละ โดยระบุการบูรณาการร่วมกับหลักสูตรใด วิชาใด หรืองานวิจัยใด 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมายทีก่ าหนด (อย่างน้อย 1 ช้ินต่อโครงการ) 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  08 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. ผู้รับผิดชอบ  :  คณะกรรมการด าเนินการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แล้วเสร็จ  

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จของแผนด าเนินงานมีเป้าหมาย 5 ขั้นตอน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ        2. จัดท าหลักสูตร        3. เสนอมหาวิทยาลัย         4. ผ่านสภามหาวิทยาลัย         5. เสนอ สป.อว. 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ จ านวน 5 ขั้นตอน 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๒๔ 
 

หน่วยวัด ขั้นตอน 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 4 ขั้นตอน 

รหัสตัวชี้วัด  :  09 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. ผู้รับผิดชอบ  :  รธก.ฝ่ายวิชาการและวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะทัศนมาตรศาสตร ์

ชื่อตัวชี้วัด ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพท่ีมีคุณภาพ  

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด คือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก ทุกประเภทการศึกษา จากหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 3 ครั้ง (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 

สูตรในการค านวณ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จากหลกัสูตรทีผ่่านการประเมินต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพที่มีคณุภาพ 

หน่วยวัด จ านวน 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 จ านวน 190 คน 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  10 ที่มาตัวชี้วัด  :   มร./สงป. ผู้รับผิดชอบ  :  งานประชาสัมพันธ์, คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาติ, สาขาวิทยบริการฯ 

ชื่อตัวชี้วัด นักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก ทุกหลักสูตรและประเภทการจัดการเรยีนการสอน  

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหมจ่ากค่าเป้าหมาย 

หน่วยวัด 
1. จัดเก็บเชิงปริมาณจ าแนกตามหลักสตูรและจ านวนนักศึกษาจริง ตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

2. น าจ านวนนักศึกษาใหม่จริง ตามข้อท่ี 1 มาค านวณค่าร้อยละจากค่าเป้าหมาย  



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๒๕ 
 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 96.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  11 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. ผู้รับผิดชอบ  :  งานประชาสัมพันธ์ 

ชื่อตัวชี้วัด ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปที่มีต่อการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามในทุกภูมภิาคต่อการเปิดโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการเข้าถึง การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีครอบคลมุ
ประเด็นหลักสูตรหลากหลายประเภทและระดับการศึกษาตอบสนองความต้องการเรียนรู้ มีช่องทางการศึกษาหลายระบบและค่าใช้จ่ายถกู 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผู้แสดงความคิดเห็น 

หน่วยวัด ร้อยละความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปท่ีมีต่อการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 70.00 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นว่ามหาวิทยาลยัรามค าแหง สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาให้กับประชาชน 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  12 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผู้รับผิดชอบ  :  คณะ, สถาบันการศึกษานานาชาต ิ

ชื่อตัวชี้วัด โครงการบริการวิชาการทีม่ีการบรูณาการร่วมกับการเรยีนการสอนหรืองานวิจัย 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
โครงการบริการวิชาการที่น าศาสตร์การเรียนการสอนและมีนักศึกษาเข้าร่วมด าเนินการให้บริการวิชาการและน าผลที่ไดจ้ากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ และจัดท ารายงานผลปลีะ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาบรูณาการต่อโครงการทั้งหมด 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๒๖ 
 

หน่วยวัด ร้อยละ โดยระบุการบูรณาการร่วมกับวิชาใด หลักสตูรใด หรืองานวิจัยใด 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมายที่ก าหนด 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  13 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผู้รับผิดชอบ  :  คณะกรรมการบริการวิชาการฯ, คณะ, สาขาวิทยบริการจ.ลพบุรี, สถาบันการศึกษานานาชาติ 

ชื่อตัวชี้วัด ชุมชนหรือองค์กรมีความเขม็แข็งสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและสร้างเครือข่ายดว้ยตนเอง (โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยความร่วมมอืระหว่างคณะ) 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด โครงการร่วมของทุกคณะในระดับมหาวิทยาลยัที่ด าเนินการให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ความรู้ด้วย 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู จัดเกบ็ข้อมลูการประเมินโครงการ มีการติดตามผลลัพธ์ที่ชัดเจน จัดท ารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ - ไม่มี - 

หน่วยวัด จ านวนชุมชน หรือองค์กร ท่ีมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนา/ด าเนินการด้วยตนเองได้ รวมถึงการสร้างเครือข่าย 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 1 แห่ง (ชุมชนลพบุรี) 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  14 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผู้รับผิดชอบ  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชื่อตัวชี้วัด ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิม่ขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง (ด้านการวิจัย) 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
คือจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถามภายหลังการร่วมโครงการเสรจ็สิ้น มีความรู้ความเขา้ใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ้น (ควรจัดประเมินก่อนและหลังการอบรม) 
และตดิตามผลการน าไปปฏิบตั ิ

ความถี่ในการเก็บข้อมลู จัดเก็บผลการประเมินโครงการทกุครั้งท่ีจัด และสรุปรายงานผลค่าเฉลี่ยจากทุกโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถามที่มีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการทั้งหมด และตดิตามผลการน าไปปฏิบตั ิ

หน่วยวัด ร้อยละของการน าผลการประเมินจากทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๒๗ 
 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 70.00 ของผู้เข้าอบรม  

 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  15 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. ผู้รับผิดชอบ  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชื่อตัวชี้วัด ผลส าเร็จของการจัดระบบให้ค าปรึกษานักวิจัยฯ 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 

ผลส าเร็จของการจัดระบบให้ค าปรึกษานักวิจัยฯ ประกอบด้วย 5  ขั้นตอน (คิดเป็นร้อยละ 100) ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเสนอมหาวิทยาลัย (คิดเป็น 20%)      ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพร้อมปัจจยัพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง (คิดเป็น 20%) 

ขั้นตอนที ่3 จัดประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติแก่นักวิจัย (คิดเป็น 20%)                 ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการเปิดบริการ (คิดเป็น 20%)  

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการด าเนนิงานเสนอมหาวิทยาลัย  (คิดเป็น 20%) 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผลส าเรจ็ของการจัดระบบให้ค าปรึกษานักวิจัยฯ 

หน่วยวัด ร้อยละของแผนการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 90.00 ของแผนด าเนินงาน 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  16 ที่มาตัวชี้วัด  : มร./สป.อว./สงป. ผู้รับผิดชอบ  :  สถาบันวิจัยฯ และสถาบันวิจัยสัตวฯ์ 

ชื่อตัวชี้วัด ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรา้งสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ท่ีน าไปพัฒนาการเรยีนการสอน หรือมผีลเชิงเศรษฐกิจ – สังคม 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด หลักฐานการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรคส์ิ่งประดิษฐ์ท่ีแล้วเสร็จ มาใช้ประโยชน์ พัฒนาการเรยีนการสอน หรือมผีลต่อยอด เชิงเศรษฐกิจ – สังคม 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 3 ครั้ง โดยจดัท ารายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๒๘ 
 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผลงานวิจัยฯ ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 

หน่วยวัด ร้อยละผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จน ามาใช้ประโยชน์ด้านการเรยีนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน หรือมผีลต่อเศรษฐกิจ – สังคม ต่อผลงานวิจัยท้ังหมด 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 เฉลี่ยร้อยละ 25.00 ของผลงานที่แล้วเสร็จ (วิจัยสร้างองค์ความรูแ้ละวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  17 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. ผู้รับผิดชอบ  :  กองบริการการศกึษา, กองการเจ้าหน้าที่, สถาบันวจิัยและพัฒนา, สถาบันคอมพิวเตอร์,กองกิจการนักศึกษา                 

ชื่อตัวชี้วัด บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้และสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง (โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัย)   

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด ผลจากการประเมินบคุลากรที่เข้ารับการอบรมฯ ด้านความรู้ ทักษะ (ควรประเมินก่อนและหลังการอบรม) และติดตามผลน าไปปฏิบตั ิ

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม ของแต่ละโครงการ แล้วหาค่าเฉลี่ยจากทุกโครงการ 

หน่วยวัด ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการเข้ารับการอบรม และตดิตามผลน าไปปฏิบตัิ 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 70.00 ของบุคลากรที่เขา้ร่วมทั้งหมด 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  18 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. /ป.ป.ช. ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายธรรมาภิบาลและคณะกรรมการ และส านักงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ชื่อตัวชี้วัด ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จาก ป.ป.ช 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด พิจารณาตรวจสอบจากหลักฐานผลการด าเนินงานงานตามตัวช้ีวัด การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ - ไม่มี - 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๒๙ 
 

หน่วยวัด 1 - 100 คะแนน ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ จากระบบสารสนเทศการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 86 คะแนน จาก 100 คะแนน 

 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  19 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. ผู้รับผิดชอบ  :  คณะกรรมการโครงการชี้น า – ป้องกันฯงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยต่อประโยชน์ท่ีไดร้ับจากโครงการ (โครงการชี้น า-ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม)   

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยของการประเมินผูเ้ข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการด้านประโยชน์ท่ีได้รับ (ไม่น้อยกว่าระดับ 3.51) 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ระดับ (แบ่งเป็น 5 ระดับ) 

หน่วยวัด ค่าเฉลี่ยต่อประโยชน์ท่ีไดร้ับจากโครงการทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ระดับ 3.65 จากค่าเฉลี่ยทุกโครงการของแผนโครงการชี้น าป้องกันและแก้ไขปญัหาของสังคม 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  20 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. ผู้รับผิดชอบ  :  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ชื่อตัวชี้วัด ความส าเร็จของโครงการและน ามาใช้ประโยชน์ได้ (โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานโครงการแต่ละโครงการเสร็จสิ้นและเกิดประโยชน์หรือน ามาใช้ประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยได้จริง (ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบรายงาน) 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ - ไม่มี - 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๓๐ 
 

หน่วยวัด จ านวนโครงการเสร็จสิ้น และเกดิประโยชน์และน ามาใช้ประโยชนไ์ด้จริง 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 3 โครงการ 

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  21 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. ผู้รับผิดชอบ  :  ส านักงานบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 

ชื่อตัวชี้วัด ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิม่ขึ้นและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง (โครงการหลักการบริหารความเสี่ยงและหลักธรรมภิบาล 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด ผลจากการประเมินบคุลากรที่เข้ารับการอบรมฯ ด้านความรู้ ทักษะ (ควรประเมินก่อนและหลังการอบรม) และติดตามผลน าไปปฏิบตัิ 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม ของแต่ละโครงการ แล้วหาค่าเฉลี่ยจากทุกโครงการ 

หน่วยวัด ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการเข้ารับการอบรม และตดิตามผลน าไปปฏิบตัิ 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 70.00 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  22 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. /กระทรวงพลังงาน ผู้รับผิดชอบ  :  กองอาคารสถานที,่ กองงานวิทยาเขต (ทุกหน่วยงานสนับสนุนนโยบาย) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยการลดปรมิาณการใช้สาธารณูปการเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา (ไฟฟ้า ประปา น้้ามันเชื้อเพลิง) 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด ผลของการประหยดัการใช้สาธารณูปการ เมื่อเปรยีบเทียบหน่วยการใช้ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๓๑ 
 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน (เปรยีบเทยีบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของหน่วยการใช้สาธารณูปการ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงระยะเวลาเดยีวกัน 

หน่วยวัด ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สาธารณูปการ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ลดลง ร้อยละ 4.00 จากปริมาณหน่วยการใช้สาธารณูปการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด  :  23 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร. ผู้รับผิดชอบ  :  กองคลัง 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผลส าเร็จการจัดซื้อจดัจ้างระบบสาธารณูปการเป็นไปตามระเบียบ 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด ผลส าเร็จการจดัซื้อจัดจ้างระบบสาธารณูปการเป็นไปตามระเบียบ 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ ร้อยละผลส าเร็จการจัดซื้อจดัจ้างระบบสาธารณูปการเป็นไปตามระเบียบ 

หน่วยวัด ร้อยละของผลส าเรจ็ (3 รายการ) 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100.00 

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  : 24 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผู้รับผิดชอบ  :  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด ผลการประเมินระดับสถาบัน 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 

การแปลความหมายคะแนนการประเมินระดับคะแนน     

< หรือ = 1.5          หมายถึง      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50          หมายถึง     การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50          หมายถึง     การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50          หมายถึง     การด าเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00          หมายถึง     การด าเนินงานระดับดมีาก 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ ระดับ จ านวนเป็น 5 ระดับ 

หน่วยวัด ระดับผลการประเมินระดบัสถาบนั 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๓๓ 
 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ระดับดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  :  25 ที่มาตัวชี้วัด  :  มร./สป.อว. ผู้รับผิดชอบ  :  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมิน ISO 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการตรวจประเมิน ISO ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ ร้อยละ 

หน่วยวัด ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100.00 ของหน่วยงานผา่นการประเมิน ISO 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๓๔ 
 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๓๕ 
 

 

[พิมพ์ค้าอ้างอิงจากเอกสาร
หรือข้อมูลสรุปของประเด็นที่
น่าสนใจ คุณสามารถวางกล่อง
ข้อความไว้ที่ใดก็ได้ในเอกสาร 
ให้ใช้แท็บ เครื่องมือการวาด 
เพ่ือเปลี่ยนการจัดรูปแบบของ
กล่องข้อความค้าอ้างอิงที่ดึง
มา] 

[พิมพ์ค้าอ้างอิงจากเอกสารหรือข้อมูล
สรุปของประเด็นที่น่าสนใจ คุณ
สามารถวางกล่องข้อความไว้ที่ใดก็ได้
ในเอกสาร ให้ใช้แท็บ เครื่องมือการ
วาด เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของ
กล่องข้อความค้าอ้างอิงที่ดึงมา] 

[พิมพ์ค้าอ้างอิง
จากเอกสารหรือ
ข้อมูลสรุปของ
ประเด็นที่
น่าสนใจ คุณ
สามารถวางกล่อง
ข้อความไว้ที่ใดก็
ได้ในเอกสาร ให้
ใช้แท็บ เครื่องมือ
การวาด เพ่ือ
เปลี่ยนการ
จัดรูปแบบของ
กล่องข้อความค้า
อ้างอิงที่ดึงมา] 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๓๖ 
 

 
 

 
 

[พิมพ์ค้าอ้างอิงจากเอกสารหรือข้อมูลสรุปของ
ประเด็นที่น่าสนใจ คุณสามารถวางกล่อง
ข้อความไว้ที่ใดก็ได้ในเอกสาร ให้ใช้แท็บ 
เครื่องมือการวาด เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบ
ของกล่องข้อความค้าอ้างอิงที่ดึงมา] 

[พิมพ์ค้าอ้างอิงจาก
เอกสารหรือข้อมูลสรุปของ
ประเด็นที่น่าสนใจ คุณ
สามารถวางกล่องข้อความ
ไว้ที่ใดก็ได้ในเอกสาร ให้ใช้
แท็บ เครื่องมือการวาด 
เพ่ือเปลี่ยนการจัดรูปแบบ
ของกล่องข้อความค้า
อ้างอิงที่ดึงมา] 
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